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Predstavil bom kakšne 

so bile moje počitnice. 

 

Ko smo zaključili šolsko 

leto, sem bil dva dni 

doma, potem pa sem 

šel na košarkarski 

tabor, ki se je odvijal v 

Savudriji. Na taboru 

smo veliko trenirali in 

se hkrati zabavali. Spali 

smo v bungalovih. 

Po enem tednu smo 

prišli domov. En teden 

sem bil doma, zato 

sem pet dni hodil na 

košarkarske treninge v 

Ljubljano. Treninge 

sem imel ob desetih 

zjutraj. 

Nato smo z družino šli 

na morje. Šli smo na 

Hrvaško, natančneje 

na otok Korčula. Na 

morju smo bili 

štirinajst dni, potem pa 

smo šli za dva dni v 

Mostar pogledat 

znameniti most, s 

katerega so v reko 

skočili trije fantje. Ta 

dva dneva sta minilo 

zelo hitro.  

To so bile moje 

počitnice, ki so bile kar 

zanimive.  

 

 

Jure Sok: 

TRENINGI KOŠARKE 



 

 

 

 

Letošnje počitnice so zelo hitro minile. Kdaj sem se dolgočasila, kdaj pa sem 

imela toliko idej, kaj početi, da sem še izbirala. 

Počitnice so se začele z napeto tekmo v HIP HOP-u, ki ga treniram že od šestega 

leta. Tekmovanje je potekalo v Medvodah. Zbrali smo se pred veliko dvorano, v 

kateri smo z ekipo dobili zapestnice za vstop. 

V garderobah smo se oblekli v kostume ter se naličili. Še prej pa smo se ogreli in 

raztegnili. Smo Street dance show formacija. To pomeni, da imamo zgodbo, ki jo 

prikažemo, ko plešemo. Med plesno točko uporabljamo tudi sceno. Priredili smo 

zgodbo o Titaniku in natančno odplesali. 

Napočil je čas za razglasitev. Ostalo je še samo prvo in drugo mesto. In mi smo 

zmagali! Bili smo zelo veseli. Ves naš trud je bil poplačan. Dobili smo medalje, 

diplome in ogromen pokal. Nato smo odšli do prostora za skupinsko slikanje in 

tista slika je bila objavljena v časopisu. Objavljene so bile tudi slike nekaterih 

plesalcev iz Plesnega kluba Miki.  

Po koncu tekme smo polni veselja odšli domov, kjer smo še malo praznovali. Ta 

dan je bil naporen, ampak tudi zelo vesel. 

 

Manja Bojc: 

PLESNO TEKMOVANJE 



 

Moje počitnice so se 

začele z mojim 

godom in 

prečudovitim 

poletnim oratoriju v 

domžalski župniji. 

Preživela pa sem tudi 

veliko drugih 

dogodivščin. 

Po poletnem oratoriju 

sem s svojo družino 

odpotovala v Grčijo. 

Najprej smo se 

ustavili in prenočili v 

Beogradu , ter si 

mesto z zanimanjem 

ogledali. Obiskali smo 

še veliko drugih mest 

med njimi so bile tudi 

Atene , Mikene , Sofia 

in tudi Ohrid , ki je bilj 

naša predzadnja 

postaja. Odšli smo si 

pogledati tudi 

samostane. Ko smo se 

po dolgem pohodu 

hoteli ohladiti ob reki 

je meni spodrsnilo in 

padla sem naravnost 

v vodo. K sreči je bilo 

zunaj triinštirideset 

stopinj zato me ni 

zeblo. Na tak način 

smo prepotovali celo Grčijo. 

Po vrnitvi pa sem bila samo dva dni doma , saj sem 

z teto (iz očetove strani) in sestričnami in bratranci 

odšla na morje na Rab. Tam smo se veliko kopali , 

igrali, ribarili in kartali. Po desetih dneh pa smo se 

vrnili domov. Vendar nisem ostala dolgo saj sem 

po parih dneh že odšla na morje vendar tokrat z 

svojo družino. Tam smo kolesaril se kopali , hodili 

enkrat smo si celo izposodili čoln. Tam smo ostali 

še sedem dni in se vrnili domov.  

Vendar mojih počitnic še ni bilo konec. Potem sem 

sama (brez brata) odšla še s teto (iz mamine strani) 

in mojima sestričnama odšla k babici in dedku. Bile 

smo v koloseju,  čokoladnici Zotter, adrenalinskem 

parku in na bazenu, kjer sem videla svojo sošolko 

Manjo. Ko sem prišla domov, sem bila doma samo 

en teden nato pa z bratom in bratrancema odšla k 

svojim starim staršem. Tam nisem bila popolnoma 

brez dela saj sem pobirala jabolka , gledala risanke 

in se igrala razne igre. 

Nato je napočil konec počitnic in prišel je prvi 

šolski dan. 

 

                           

Ema Schwarzbartl: 

MALO TU, MALO TAM 



 

 

 

 

 

 

 

Moje počitnice so se začele po 

tetini štiridesetletnici. Odšli 

smo na nedeljo, 29. julija. 

Peljali smo se z avtodomom, 

zato smo potovali dva dni po 

pet ur.  

Ko smo prišli na polotok 

Pelješac, smo si med potjo 

ogledovali mesto Orebić. Na 

koncu polotoka je mesto 

Lovište, poleg katerega sta dva 

kampa, kamp Lupis, kjer smo 

bili mi, in še en drug. Mi smo 

bili  parkirani na Sončni Pareli 

šestindvajset. 

Ob obali je skoraj vsak dan 

pihljal veterček. Zadnje dni pa 

je veter malo pojačal, saj je šla 

mimo manjša nevihta. V kampu 

sem spoznala prijateljico 

Manco, ki je imela 11. avgusta 

rojstni dan, praznovala je 

trinajst let. Letos gre v osmi 

razred in ima sestrico Jerco. 

Tam sem spoznala tudi 

majhnega prijatelja Jakoba. Star 

je petnajst mesecev in je zelo 

srčkan. Rad »plava« in v vodo 

meče kamenčke. Njegova mami 

je zdaj na dvoletni praksi za 

odvetnico. 

Z očijem sva vsako jutro hodila 

v trgovino, če ne z našim 

napihljivim čolnom, pa s kolesi v 

lasti kampa, ki so bili na 

izposojo. 

Te počitnice so bile zakon, prvič 

sem šla na počitnice z 

avtodomom, in na poti nazaj 

smo se ustavili na slapovih reke 

Krke, in na meji ob Kolpi. V teh 

počitnicah sem zelo uživala.        

                                                                                                 

Karmen Uršič: 

PRVIČ Z AVTODOMOM 



 

 

 

 

Opisala vam bom dva dogodka, 

ko sem bila z družino v Bosni in 

na morju. 

V Bosno smo odpotovali 

2.avgusta. Ko smo prispeli v 

Bosno, je bila že noč, ker je bilo 

na meji veliko ljudi in smo čakali 

nekaj časa. 

Popoldan 3. avgusta smo se jaz, 

mami, oči in sestra odpravili v 

center mesta. Tam smo odšli na 

kosilo v našo najljubšo 

restavracijo. Po kosilu smo se 

odpravili nakupovat. Po 

končanem nakupovanju smo se 

zvečer s teto, stricem, babi, 

bratrancem in sestrično 

pogovarjali in pojedli smo tudi 

večerjo, ki sta jo pripravili mami 

in teta. Ker ima moja sestrična 

psičko Beti, sem se tudi z njo 

igrala. 

V nedeljo smo se jaz, bratranec, 

sestrična in moja sestra odpravili 

na bazen, kjer smo tudi pojedli 

kosilo. Bil je čudovit dan. Zvečer 

po bazenu smo se z družino 

odpravili k drugi teti. Pri njej smo 

tudi prespali, zjutraj pa smo se 

odpravili domov v Slovenijo. 

Moja družina in jaz smo 

nestrpno čakali 25. avgust, saj 

smo ta dan smo odšli na morje. 

Ko smo prispeli v Fažano, smo se 

razpakirali. Potem sva se s sestro 

sprehodili ob plaži, ker je bil že 

večer. Pred tem smo pojedli 

večerjo. 

Vsi morski dnevi so zelo 

podobni: zjutraj se zbudimo, 

pojemo zajtrk in se odpravimo 

na plažo. Na plaži smo približno 

do 12h. Potem pojemo kosilo in 

se spet odpravimo na plažo. 

Okoli 17h se vrnemo domov, 

igramo kakšne družabne igre, 

pozneje pa se pripravimo, 

oblečemo in odidemo v mesto 

na večerjo. Ko se vrnemo 

domov, se pogovarjamo in 

odidemo spat. 

 

Belmina Dedić: 

MOJE POČITNICE SO BILE PREPROSTE, A VSEENO ZANIMIVE IN ZABAVNE 

 



Jaka Savšek 

TUDI DOMA JE LAHKO 

ZABAVNO 

Moje počitnice so se začele 

doma. 

V naši hiši sem se igral z bratoma 

družabne igre,  kot sta  Kiki riki in 

Vseved. Bral sem tudi knjige in 

gledal televizijo. Zunaj sem se 

vozil s kolesom in se na vrtu ter 

pred hišo žogal. 

Velik del počitnic sem preživel 

pri babi in dediju. Tam sem jima 

pomagal. Pazil sem na svojega 

bratranca Lovra in ga peljal na 

sprehode. Ko Lovra ni bilo, sem 

pomagal pokositi travo, čistiti 

fižol, rezati solato, zalivati 

rastline in zlagati kozarce s 

kompotom. Ko pa sem bil prost, 

sem gledal televizijo in igral 

igrice. 

Avgusta smo šli na morje na otok 

Iž. To je otok na Hrvaškem. Tam 

sva z bratom Žigo skakala v vodo, 

jaz pa sem med potapljanjem 

našel veliko školjk. Z atijem sva 

šla tudi loviti ribe. Videla sva 

sipo, ampak ni hotela prijeti 

vabe. Zadnji dan sem na 

morskem dnu videl majhno sipo, 

raka pajka in hobotnico. 

Ko smo prišli domov sem se spet 

igral z bratoma in se vozil s 

kolesom. V torek pa smo šli kupit 

zvezke za šolo. 

Te počitnice so bile dobre, 

ampak so prehitro minile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabela Povše: 

KONČNO SPET V ŠOLI 

Veselila sem se, da bi dočakala 

počitnice. In končno sem jih. 

Letos smo se opravili v Novigrad. 

Je malo mestece polno turistov 

in dišečih pekarn. Najprej smo se 

z avtom odpeljali do bencinske 

črpalke. Napolnili smo si gorivo 

in se odpravili na pot. Med 

vožnjo smo si prepevali, igrali in 

celo poslušali glasbo. Gledali 

smo pokrajine in se čudili kako 

vroče je bilo. 

Končno smo prišli do našega 

stanovanja in se takoj namesili. 

Po okusnem kosilu smo že odšli 

na plažo. Zanimivost je, da smo 

10 minut iskali mesto na plaži, 

kjer bi lahko preživeli ostanek 

dneva. A po 10 minutah smo 

našli mesto. Takoj smo se 

namazali z zaščitno kremo in 

takoj skočili v vodo. Plavali smo 

in se zabavali, potem pa še našo 

mami porinili v vodo. Seveda je 

mami vsa premočena potem 

priletela ven iz vode in se zavila v 

toplo brisačo. Skupaj smo potem 

pojedli malo kruha in se odpravili 

domov. 

Doma smo pojedli večerjo in se 

skupaj odpravili v mesto (center 

mesta). Tako so dnevi minevali in 

po enem tednu sta prišla moja 

dedek in babica. Moja oči in 

mami pa sta z mojim bratom 

nato le odšla domov, ker je imel 

moj brat druge načrte. Sofija, 

moja sestrica, jaz, dedi in babi pa 

smo se nato še dva tedna skupaj 

razvajali na morju. 

Ko smo prišli iz morja, se doma 

namestili in pogledali kakšen film 

(v slovenščini), smo šli potem že 

naslednji dan na bazen(tisti v 

Domžalah.)Spuščali smo se po 

toboganu in se potapljali. Dan je 

res hitro minil. 

Tako so počitnice res hitro 

minile. Bile so zabavne, poučne 

in celo res smešne. Res sem 

vesela, da sem jih preživela v 

družbi prijateljev in družine. 

Čeprav so minile prehitro sem 

vesela da sem spet v šoli.                                                                                                                                                               

 

 


